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Wpływ charakterystyki pulsacji wody na skuteczno��  
osadzarkowego procesu wzbogacania 

S t r e s z c z e n i e 

Bardzo istotn� rol� w procesie osadzarkowego 
wzbogacania odgrywaj� parametry pulsacji wody 
wpływaj�ce na rozluzowanie i skuteczno�� rozdziału 
wzbogacanych ziaren. W artykule przedstawiono 
wyniki bada� laboratoryjnych procesu wzbogacania 
nadawy w�glowej o uziarnieniu 20–0,5 mm w 
osadzarce do�wiadczalnej z zastosowaniem 
sinusoidalnego oraz trapezoidalnego cyklu pulsacji 
wody oraz dokonano oceny wpływu jego 
charakterystyki ruchu na skuteczno�� rozdziału. 
Stwierdzono, �e skuteczno�� rozdziału procesu 
realizowanego przy wykorzystaniu sinusoidalnego 
cyklu pulsacji wody jest wi�ksza od uzyskanej z 
procesu wykorzystuj�cego cykl trapezoidalny. 

S u m m a r y 

Parameters of water pulsation, which decide about 
loosening and effectiveness of separation of processed 
grains, play very important role in jig beneficiation 
process. Results of laboratory tests of beneficiation of 
coal feed of grain size 20-0,5 mm in an experimental 
jig, with use of sinusoidal and trapezoidal cycle of water 
pulsation, are presented and impact of water pulsation 
characteristics on effectiveness of separation is 
assessed. It was found that effectiveness of separation 
realized with use of sinusoidal cycle of water pulsation 
is better than effectiveness obtained from the process, 
which uses trapezoidal cycle.
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1. Wst�p 

Zagadnienia zwi�zane z wpływem charakterystyki 

ruchu pulsacyjnego wody w osadzarkach na 

skuteczno�� procesu wzbogacania nadaw w�glowych 

obejmuj�, mi�dzy innymi, tematyk� kształtowania 

krzywej pulsacji i metod wywoływania ruchu wody  

[1, 2, 3, 6, 8]. 

 Najcz��ciej wykorzystywanymi obecnie 

urz�dzeniami do regulacji przepływu powietrza 

roboczego w osadzarce s� zawory talerzowe  

z nap�dem pneumatycznym lub hydraulicznym. Liczba 

zaworów pulsacyjnych jest zale�na od budowy 

osadzarki (ilo�ci komór pulsacyjnych) i charakterystyki 

ruchu pulsacyjnego wody [4]. Na rysunku 1 

przedstawiono charakterystyki cyklu pulsacji wody.   

Najcz��ciej stosowany jest cykl sinusoidalny ruchu 
pulsacyjnego wody (rys. 1a). Charakteryzuje si� on 
naprzemiennym oddziaływaniem strumienia 
wznosz�cego i opadaj�cego wody na rozdzielany 
materiał w komorze roboczej.  

W nowoczesnych osadzarkach wyposa�onych  
w elektroniczne systemy sterowania zaworami 

pulsacyjnymi istnieje mo�liwo�� doboru parametrów 
ruchu pulsacyjnego odpowiednich do zakresu 
uziarnienia nadawy, obci��enia osadzarki oraz oporu 
przepływu wody przez materiał i sita.  

W sinusoidalnym cyklu pulsacji cz�stotliwo��
wynosi od 40 do 60 min-1. Rozdział materiału odbywa 
si� w warunkach skr�powanych, umo�liwiaj�cych 
przeprowadzenie rozwarstwiania dla du�ej cz��ci 
ziaren według g�sto�ci.  
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Rys.1. Charakterystyki cyklu pulsacji wody stosowane w osadzarkach w�glowych:  
a) sinusoidalny, b) trapezoidalny, c) Bird’a, d) Thomasa [4] 
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Drugim rodzajem ruchu pulsacyjnego wody 

stosowanym w osadzarkach jest cykl addytywny daj�cy 

trapezoidalny (rys. 1b) wykres krzywej pulsacji. 

Charakteryzuje si� on, w zale�no�ci od rozwi�za�
osadzarki, dwoma lub trzema posobnymi fazami wlotu 

spr��onego powietrza do komór powietrzno – wodnych 

i jedn� faz� wylotu zu�ytego powietrza w pojedynczym 

cyklu pulsacji.  

Cz�stotliwo�� trapezoidalnego ruchu pulsacyjnego 

wody zawiera si� przewa�nie w przedziale od 30 min-1

(cykl z dwoma fazami wlotu powietrza), do 15 min-1 

(cykl z trzema fazami wlotu powietrza). Ilo�� mo�liwych 

do realizacji posobnych faz wlotu powietrza do komór 

powietrzno – wodnych jest zale�na od ich pojemno�ci 

oraz od wymaganej amplitudy zmian poziomu wody  

w korycie roboczym osadzarki. 

W osadzarkach z podsitowymi komorami 

powietrzno – wodnymi, ze wzgl�du na ich pojemno��, 
do uzyskania trapezoidalnego cyklu pulsacji stosowane 

s� dwa wloty powietrza, a w osadzarkach z bocznymi 

komorami pulsacyjnymi, charakteryzuj�cymi si�
wi�ksz� pojemno�ci�, mo�liwy jest trzykrotny wlot 

powietrza, w pojedynczym cyklu pulsacji. 

Addytywny wlot spr��onego powietrza do komór 

pulsacyjnych, w porównaniu do cyklu sinusoidalnego, 

skutkuje wydłu�eniem czasu oddziaływania na materiał 

strumienia wznosz�cego wody oraz opadanie ziaren  

w rozluzowanym o�rodku. Charakterystyka cyklu  

o trapezoidalnym wykresie sprzyja zatem szybszemu 

rozwarstwianiu wi�kszo�ci ziaren i ich rozdziałowi, 

według pr�dko�ci ich opadania oraz zmniejszeniu strat 

substancji palnej w produkcie odpadowym, w wyniku 

ograniczenia przepadu przez otwory sita, bezpo�rednio 

po wprowadzeniu materiału do koryta roboczego.  

W praktyce przemysłowej zast�pienie zu�ytych 

osadzarek działaj�cych w oparciu o sinusoidalny cykl 

pulsacji nowymi urz�dzeniami, pozwalaj�cymi 

realizowa� trapezoidalny cykl pulsacji, przy 

wykorzystaniu bardziej wydajnych układów zasilania 

spr��onym powietrzem wpływa korzystnie na wzrost 

efektywno�ci procesu wzbogacania nadaw w�glowych, 

szczególnie w aspekcie jako�ci produktu odpadowego.  

W chwili obecnej brak jest jednoznacznych, 

potwierdzonych badaniami wyników celowo�ci 

stosowania trapezoidalnego cyklu zamiast 

sinusoidalnego, w osadzarkowym procesie 

wzbogacania nadaw w�glowych o szerokim zakresie 

uziarnienia. Uzyskane korzy�ci, wynikaj�ce z wymiany 

osadzarek mog� by� efektem zarówno wi�kszej 

sprawno�ci nowych podzespołów, jak i wi�kszej 

wydajno�ci dmuchaw spr��onego powietrza. 

Przeprowadzone badania laboratoryjne procesu 

wzbogacania nadawy w�glowej o uziarnieniu 20 - 0,5 mm 

w osadzarce do�wiadczalnej, z zastosowaniem 

sinusoidalnego oraz trapezoidalnego cyklu pulsacji 

pozwoliły, przy zachowaniu porównywalnych 

parametrów procesowych, porówna� wyniki bada� oraz 

dokona� oceny wpływu charakterystyki ruchu 

pulsacyjnego wody na skuteczno�� rozdziału [9]. 

2. Metodyka bada�

Badania technologiczne procesu wzbogacania 

nadawy w�glowej w klasie ziarnowej 20 - 0,5 mm 

przeprowadzono w osadzarce laboratoryjnej (rys. 2) 

posiadaj�cej elastyczne sito poliuretanowe,  

o rozmiarze otworów 2,5 x 20 mm, charakteryzuj�ce 

si� współczynnikiem prze�witu na poziomie 38%. 

Rys.2. Do�wiadczalne stanowisko  
osadzarki laboratoryjnej [10] 

Materiałem do�wiadczalnym u�ytym w badaniach 

laboratoryjnych był niewzbogacony w�giel koksowy  

o uziarnieniu 20 – 0,5 mm, uzyskany z próbek 

technologicznych nadawy kierowanej na przemysłowe 

osadzarki pulsacyjne. Udziały frakcji podstawowych 

nadaw laboratoryjnych zestawiono w tabeli 1. 

Podczas prób technologicznych proces wzboga- 

cania odbywał si�, podobnie jak w osadzarkach 

przemysłowych, przy przepływie materiału wzdłu�
komory roboczej, od wlotu nadawy w kierunku progu 

przelewowego produktu lekkiego i regulowanego, 

szczelinowego przepustu produktu ci��kiego. Produkt 

ci��ki, oddzielany od rozwarstwionego ło�a na ko�cu 

komory roboczej, był odprowadzany poprzez szczelin�
przepustu do zbiornika pełni�cego funkcj� �luzy. 

Produkt ci��ki, oddzielany od ło�a przez otwory sita, 

odprowadzano do wn�trza dolnych komór osadzarki. 

W celu przeprowadzenia trójproduktowego roz- 

działu nadawy w jednokomorowej osadzarce labora- 

toryjnej przeprowadzono dwie oddzielne próby wzbo- 

gacania. W pierwszej, odpowiadaj�cej pierwszemu 

stopniu wzbogacania, poprzez oddzielenie od nadawy 

produktu odpadowego, uzyskano jako produkt lekki 

nadaw� do drugiego stopnia wzbogacania, który 

zrealizowano w kolejnej próbie, otrzymuj�c półprodukt  

i produkt koncentratowy. 
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W badaniach ustalono czasy wzbogacania 

odpowiadaj�ce procesowi przemysłowemu, 

przeprowadzanemu z wydajno�ci� jednostkow� 100 t/h 

na 1 m szeroko�ci koryta roboczego osadzarki,  

w którym rozdział pierwszego stopnia odbywa si� na 

długo�ci 5 m (w dwóch kolejnych przedziałach  

o długo�ci 2,5 m ka�dy), a rozdział drugiego stopnia na 

długo�ci 2,5 m (pojedynczy przedział). Parametry cykli 

pulsacji zestawiono w tabeli 2. 

3. Wyniki bada�  

Uzyskane wyniki bada� pozwoliły na 

przeprowadzenie analizy porównawczej wpływu 

charakterystyki krzywej pulsacji wody na skuteczno��
wzbogacania nadaw w�glowych w klasie 20 – 0,5 mm 

przy stosowaniu sinusoidalnego i trapezoidalnego cyklu 

pulsacji wody oraz przy porównywalnych obci��eniach 

materiałem i nat��eniach dopływu powietrza roboczego 

oraz wody dolnej do osadzarki.  

Analiza wyników bada� wykazała, �e skuteczno��
procesu osadzarkowego wzbogacania nadaw 

w�glowych w szerokiej klasie ziarnowej jest zale�na 

zarówno od udziałów klas ziarnowych w materiale, jak  

i od charakterystyki krzywej pulsacji wody. Porównanie 

wyników rozdziału nadaw w�glowych w klasie  

20 – 0,5 mm podczas trójproduktowego procesu 

wzbogacania w warunkach laboratoryjnych wykazało, 

�e skuteczno�� (charakteryzowana rozproszeniem 

prawdopodobnym Ep) procesu realizowanego przy 

wykorzystaniu trapezoidalnego cyklu pulsacji była 

mniejsza od uzyskanej w procesie wykorzystuj�cym 

sinusoidalny cykl pulsacji wody.  

Wi�kszy o 10% udział klasy 3 – 0,5 mm w nadawie 

rozdzielanej podczas bada� cyklu sinusoidalnego 

powodował, �e była ona trudniej wzbogacana,  

w porównaniu do nadawy rozdzielanej z wykorzystaniem 

cyklu trapezoidalnego. 

3.1. Rozdział I stopnia 

Podczas rozdziału I stopnia, gdzie produktem 

ci��kim był produkt odpadowy, a produktem lekkim 

nadawa na II stopie� wzbogacania, rozproszenie 

Udziały frakcji podstawowych w badaniach [9] 
Tabela 1 

Cykl sinusoidalny 

G�sto�� frakcji, 
g/cm3

Klasa ziarnowa, mm 

20-10 10-6 6-3 3-0,5 20-0,5 

< 1,5 41,71 49,60 52,63 64,33 56,91 

1,5-1,8 9,74 8,01 8,57 9,35 9,07 

> 1,8 48,55 42,39 38,80 26,32 34,02 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Udział, % 13,39 12,26 22,09 52,26 100,00 

Cykl trapezoidalny 

G�sto�� frakcji, 
g/cm3

Klasa ziarnowa, mm 

20-10 10-6 6-3 3-0,5 20-0,5 

< 1,5 50,18 60,76 54,46 71,91 61,86 

1,5-1,8 7,29 7,39 12,87 6,23 8,20 

> 1,8 42,53 31,85 32,67 21,86 29,94 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Udział, % 18,98 15,77 23,90 41,35 100,00 

Parametry cykli pulsacji [9] 
Tabela 2 

Parametr Cykl sinusoidalny Cykl trapezoidalny 

Cz�stotliwo�� pulsacji, min-1 60 30 

Wlot 1 - pocz�tek otwarcia, % 0 0 

Wlot 1 - pocz�tek zamkni�cia, % 
25 (I komora) 

20 (II komora) 
12 

Wlot 2 - pocz�tek otwarcia, % - 40 

Wlot 2 - pocz�tek zamkni�cia, % - 50 

Wylot - pocz�tek otwarcia, % 60 60 

Wylot - pocz�tek zamkni�cia, % 80 80 
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prawdopodobne Ep dla cyklu trapezoidalnego wynosiło 

0,189 g/cm3, przy g�sto�ci rozdziału D50 = 1,892 g/cm3, 

natomiast dla cyklu sinusoidalnego Ep = 0,158 g/cm3, 

przy D50 = 1,885 g/cm3. �rednie wska�niki imperfekcji 

dla badanych cykli pulsacji wynosiły odpowiednio 0,178 

i 0,212. 

Analizy rozdziału materiału w klasach ziarnowych 

20 - 10, 10 - 6; 6 - 3 i 3 - 0,5 mm wykazały, �e najwi�ksze 

ró�nice wyst�piły w g�sto�ciach rozdziału, które dla 

cyklu trapezoidalnego wynosiły 0,590 g/cm3, a dla 

sinusoidalnego jedynie 0,400 g/cm3. Ró�nice  

w g�sto�ci rozdziału materiału w klasach ziarnowych 

były główn� przyczyn� mniejszej skuteczno�ci 

rozdziału, gdy stosowano cykl trapezoidalny, pomimo 

uzyskania wi�kszej skuteczno�ci rozdziału ziaren klasy 

6 - 3 mm - Ep = 0,110 g/cm3 (w cyklu sinusoidalnym  

Ep = 0,126 g/cm3) i takiej samej w klasie 10 - 6 mm  

Ep = 0,104 g/cm3. Uzyskane parametry procesu 

rozdziału I stopnia zestawiono w tabeli 3.  

Graficzne porównanie uzyskanych parametrów 

procesu rozdziału I stopnia dla klasy ziarnowej  
20-0,5 mm pokazano na rysunku 3.

3.2.  Rozdział II stopnia 

Podczas rozdziału II stopnia, gdzie produktem 

ci��kim był półprodukt, a produktem lekkim produkt 

koncentratowy, rozproszenie prawdopodobne Ep dla cyklu 

trapezoidalnego wynosiło 0,144 g/cm3, przy g�sto�ci 

rozdziału D50 = 1,540 g/cm3, natomiast dla cyklu 

sinusoidalnego Ep = 0,097 g/cm3, równie� przy  

D50 = 1,540 g/cm3. Dla badanych cykli pulsacji �rednie 

wska�niki imperfekcji wynosiły odpowiednio 0,181 i 0,267. 

Analogicznie jak podczas rozdziału I stopnia analizy 

rozdziału materiału w klasach ziarnowych 20–10; 10–6; 

6 - 3 i 3 - 0,5 mm wykazały, �e najwi�ksze ró�nice 

wyst�piły w g�sto�ciach rozdziału, które w przypadku 

cyklu trapezoidalnego wynosiły 0,356 g/cm3, a dla 

sinusoidalnego jedynie 0,150 g/cm3. 

Zestawienie parametrów procesu rozdziału I stopnia [5, 9] 
Tabela 3 

Parametr 

Klasa ziarnowa, mm 

20-10 10-6 6-3 3-0,5 20-0,5 

Sinus  Trapez  Sinus  Trapez  Sinus  Trapez  Sinus  Trapez  Sinus  Trapez 

G�sto��
rozdziału D50  

1,686 1,650 1,822 1,732 1,930 1,991 2,086 2,240 1,885 1,892 

Rozproszenie 
prawdopodobne  

Ep

0,052 0,062 0,104 0,104 0,126 0,110 0,170 0,180 0,158 0,189 

Imperfekcja I 0,076 0,095 0,126 0,142 0,135 0,111 0,157 0,146 0,178 0,212 

G�sto��

rozdziału dr Rozproszenie

prawdopodobne

Ep

Imperfekcja I

Cykl sinusoidalny

Cykl trapezoidalny

1,892

0,189
0,212

1,885

0,158
0,178

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

Rys.3. Porównanie parametrów procesu rozdziału I stopnia w klasie ziarnowej 20 - 0,5 mm [9] 
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Ponad dwukrotnie wi�ksza ró�nica g�sto�ci 

rozdziału materiału w klasach ziarnowych była główn�
przyczyn� znacznie mniejszej skuteczno�ci cyklu 

trapezoidalnego, pomimo uzyskiwania porównywalnych 

skuteczno�ci rozdziału w klasach 20–10; 10–6  

i 6–3 mm (ró�nice warto�ci Ep < 0,003). Jedynie 

rozdział materiału w klasie 3 – 0,5 mm był znacz�co 

mniej skuteczny Ep = 0,135 g/cm3 (w cykl sinusoidalnym 

0,103 g/cm3). Parametry procesu rozdziału II stopnia 

zestawiono w tabeli 4, a dla klasy ziarnowej 20-0,5 mm 

zobrazowano graficznie na rysunku 4. 

Analiza porównawcza ilo�ci produktu ci��kiego 

odprowadzanego z komory roboczej osadzarki przez 

otwory sita, w odniesieniu do cało�ci produktu 

ci��kiego (który jest równie� odprowadzany przez 

przepust szczelinowy produktu ci��kiego) wykazała, �e 

proces wzbogacania realizowany przy wykorzystaniu 

trapezoidalnego cyklu pulsacji, w porównaniu do cyklu 

sinusoidalnego, charakteryzuje mniejsze nat��enie 

przepadu drobnych ziaren (głównie 3 – 0,5 mm) przez 

sito osadzarki (tabela 5).  

Podczas bada� rozdziału I stopnia udział produktu 

odpadowego odprowadzanego przepadem wynosił: dla 

cyklu trapezoidalnego 13,5%, a dla sinusoidalnego 

26,0 %, natomiast podczas rozdziału II stopnia udział 

półproduktu odprowadzanego przepadem wynosił: dla 

cyklu trapezoidalnego 26,0%, a dla sinusoidalnego 

60,0%. Ró�nice ilo�ci produktu ci��kiego 

odprowadzanego przepadem przez otwory sita 

wynikały głównie z charakterystyki pulsacyjnego 

przepływu wody w osadzarce. Przy udziałach  

w nadawach ziaren klasy 3 – 0,5 mm stanowi�cych 

52,3% (cykl sinusoidalny) oraz 41,4% (cykl 

trapezoidalny), ró�nica tych udziałów nie mogła 

powodowa� tak znacznej zmiany ilo�ci przepadu.  

Zestawienie parametrów procesu rozdziału II stopnia [5, 9] 
Tabela 4 

Parametr 

Klasa ziarnowa, mm 

20-10 10-6 6-3 3-0,5 20-0,5 

Sinus  Trapez Sinus  Trapez Sinus  Trapez Sinus  Trapez Sinus  Trapez 

G�sto�� rozdziału 
D50  

1,464 1,350 1,484 1,412 1,555 1,528 1,614 1,706 1,540 1,540 

Rozproszenie 
prawdopodobne  

Ep

0,054 0,057 0,041 0,043 0,071 0,073 0,103 0,133 0,097 0,144 

Imperfekcja I 0,115 0,164 0,084 0,106 0,128 0,138 0,168 0,189 0,181 0,267 

G�sto��

rozdziału dr Rozproszenie

prawdopodobne

Ep

Imperfekcja I

Cykl sinusoidalny

Cykl trapezoidalny

1,540

0,144 0,267

1,540

0,097 0,181

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

Rys.4. Porównanie parametrów procesu rozdziału II stopnia w klasie ziarnowej 20 - 0,5 mm [9] 
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Zmniejszony, w porównaniu do procesu z cyklem 

sinusoidalnym, udział przepadu produktu ci��kiego 

przez otwory sita, którym charakteryzował si� proces z 

cyklem trapezoidalny, był jedn� z głównych przyczyn 

mniejszej skuteczno�ci rozdziału ziaren klasy  

3 - 0,5 mm. Zwi�kszenie ró�nic g�sto�ci rozdziału 

pomi�dzy klasami ziarnowymi skutkowało obni�eniem 

skuteczno�ci rozdziału cało�ci materiału. 

4. Podsumowanie  

Analiza porównawcza wyników bada�
laboratoryjnych skuteczno�ci trójproduktowego procesu 

wzbogacania nadaw w�glowych w osadzarce,  

w szerokiej klasie ziarnowej 20 - 0,5 mm, z wykorzys- 

taniem trapezoidalnego oraz sinusoidalnego cyklu 

pulsacji wody, uzyskanych przy tym samym obci��eniu 

materiałem oraz nat��eniu dopływu spr��onego 

powietrza i wody dolnej, pozwoliła na sformułowanie 

nast�puj�cych wniosków: 

− stosowanie cyklu pulsacji wody o sinusoidalnym 

przebiegu pozwala na skuteczniejsze wzbogacanie 

nadaw w�glowych w szerokiej klasie ziarnowej. 

Wynika to z mo�liwo�ci wykorzystania w wi�kszym 

stopniu skr�powanych warunków osadzania do 

rozwarstwiania ziaren oraz zjawiska ruchu 

szczelinowego małych i „ci��kich ziaren” 

umo�liwiaj�cych ich odprowadzania przez otwory 

sita, 

− trapezoidalny cykl pulsacji wody, w porównaniu do 

cyklu sinusoidalnego, pozwala na uzyskanie 

wysokiej skuteczno�ci wzbogacania nadaw 

w�glowych w w�skich klasach ziarnowych, ze 

wzgl�du na dłu�szy czas rozwarstwiania ziaren w 

warunkach znacznego ich rozluzowania, gdzie na 

proces rozdziału wpływa istotnie pr�dko��
opadania ziaren, 

− wyniki rozdziału nadaw w�glowych w klasie  

20 - 0,5 mm uzyskane dla obydwu charakterystyk 

ruchu pulsacyjnego wody wskazuj� na nadmiern�
tendencj� obni�ania skuteczno�ci rozdziału ziaren 

wraz ze zmniejszeniem si� ich rozmiaru, 

− rozdział materiału zawieraj�cego w poszcze- 

gólnych warstwach ziarna równoopadaj�ce na 

produkty, realizowany w krajowych osadzarkach, 

głównie poprzez szczelinowe układy odbioru 

produktów ci��kich, ogranicza skuteczno��
wzbogacania nadaw w�glowych w szerokiej klasie 

ziarnowej, ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci 

jednoczesnej – jednostopniowej separacji ziaren 

„ci��kich”, znacznie ró�ni�cych si� rozmiarem, 

− rezultaty bada� laboratoryjnych, zwłaszcza  

z wykorzystaniem sinusoidalnego cyklu pulsacji, 

wskazuj� na du�y potencjał metody 

odprowadzania małych i „ci��kich” ziaren  

z powierzchni roboczej osadzarki przez otwory sita, 

celem zmniejszania ró�nic g�sto�ci rozdziału 

pomi�dzy klasami ziarnowymi, 

− dobór parametrów pulsacji, poprzez kontrol� ilo�ci 

odprowadzanego produktu „ci��kiego” przez 

otwory sit pozwoli na zwi�kszenie skuteczno�ci 

wzbogacania materiału w osadzarce pulsacyjnej. 
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Tabela 5 

Produkt odpadowy 

G�sto��
frakcji, g/cm3

Cykl sinusoidalny Cykl trapezoidalny 

Cało�� Przepust Przepad R Cało�� Przepust Przepad R 

< 1,5 0,60 0,05 0,55 92,33 0,36 0,01 0,35 97,94 

1,5 - 1,8 2,24 1,91 0,33 14,84 6,19 5,65 0,53 8,64 

> 1,8 97,16 73,14 24,02 24,73 93,45 80,80 12,66 13,54 

Suma 100,00 75,09 24,91   100,00 86,46 13,54   

Półprodukt 

G�sto��
frakcji, g/cm3

Cykl sinusoidalny Cykl trapezoidalny 

Cało�� Przepust Przepad R Cało�� Przepust Przepad R 

< 1,5 20,22 11,03 9,19 45,47 46,46 41,18 5,28 11,36

1,5 - 1,8 42,45 24,12 18,32 43,17 27,27 24,17 3,10 11,37 

> 1,8 37,33 2,38 34,96 93,63 26,27 8,66 17,61 67,05

Suma 100 37,53 62,47   100,00 74,02 25,99   
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